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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 002/2023 
 

O CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CEDECA RIO DE JANEIRO, 

no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições para o 
processo seletivo simplificado para contratação de Técnico de nível superior, para compor a 
equipe do Projeto: “De Olho nos Direitos da Criança e do                   Adolescente”, tendo como base o 
Termo de Fomento nº 930156/2022, celebrado com a União, por  meio do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de acordo com a legislação pertinente e 
complementar, mediante as normas e condições contidas neste Edital.  Torna publica a seguinte 
retificação ao edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 
ONDE SE LÊ: 
 

2.1 As etapas serão realizadas conforme calendário abaixo: 

a)  (...) 

b) – Divulgação do resultado preliminar e convocação para prova redação e entrevistas: 

07/03/2023 

c) – Realização da prova de redação e entrevistas: 08/03/2023 

d) – Divulgação do resultado final: 09/03/2023 

e) – Entrega da documentação necessária para contratação: 13/03/2023 

f) – Previsão de contratação do(a) profissional selecionado(a): 14/03/2023 
 

LEIA-SE: 
 

a) (...) 

b) – Divulgação do resultado preliminar e convocação para prova redação e entrevistas: 

13/03/2023 

c) – Realização da prova de redação e entrevistas: 14/03/2023 

d) – Divulgação do resultado final: 15/03/2023 

e) – Entrega da documentação necessária para contratação: 17/03/2023 

f) – Previsão de contratação do(a) profissional selecionado(a): 20/03/2023 

 
OBS: CABE AOS CANDIDATOS(AS) ACOMPANHAREM OS RESULTADOS DAS ETAPAS DE 
SELEÇÃO NAS PUBLICAÇÕES QUE SERÃO DIVULGADAS NAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DO SITE: 
WWW.CEDECARJ.ORG.BR 

 
 PERMANECEM INALTERADOS os demais itens, subitens, alíneas e anexos do Edital. 

 

Rio de Janeiro, 07 de março de 2023. 

 
 

Pedro Roberto da Silva Pereira 

Coordenador Executivo do CEDECA Rio de Janeiro 
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